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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.2554 2) ศึกษาสภาพปัญหาที่เกิด

จากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 3) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตเทศบาลเมืองแสน
สุข จังหวัดชลบุรี โดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ที่รวบรวมได้จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลการส ารวจและข้อมูลแบบสอบถามการใช้ประโยชน์ท่ีดินในภูมิประเทศ น าเสนอผล
ในรูปของแผนที่ ตารางแสดงผลรวมและค่าร้อยละ ประกอบการบรรยาย  

ผลการศึกษา พบว่า การใช้ประโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ.2554 ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขจ าแนกได้ 5 ประเภท 
ได้แก่พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เบ็ดเตล็ด พื้นที่แหล่งน้ าธรรมชาติ พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ปุาไม้ โดย
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.9 ของพื้นที่ศึกษา (20.268 ตารางกิโลเมตร) มีลักษณะ
การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมเพื่อการอยู่อาศัย การพาณิชย์ และการบริการ กระจายตัวไปตามพื้นที่สถานที่
ท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา และเส้นทางคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะตามแนวเส้นทางคมนาคมสายหลักที่มีลักษณะ
การใช้ที่ดินหนาแน่นและกระจุกตัวอยู่บริเวณสี่แยกถนน สอดคล้องกับผลการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดจากการใช้
ประโยชน์ท่ีดินที่พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลกูสร้าง โดยเฉพาะ
กิจกรรมเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยบริเวณสองข้างเส้นทางคมนาคมสายหลัก ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร เสียง
รบกวน ทัศนียภาพ และการกระท าท่ีผิดกฎหมาย  
 ดังนั้นแนวทางการพัฒนาพื้นที่เมือง ควรวางผังเมืองตามลักษณะการกระจายตัวของเส้นทางคมนาคม
สายหลักและสายรองตามล าดับ ก าหนดพื้นที่การเจริญเติบโตของเมือง และก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่
ละพื้นท่ีใหเ้หมาะสมกับชุมชนและสภาพแวดล้อม โดยมีประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการใน
บริเวณที่ตนอยู่อาศัยตามหลักการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ 
 
ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, การใช้ที่ดิน 
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 This study has the following purposes; 1) to study land use in 2011, 2) to study problems 
from land use and 3) ways to improve and develop land in Saensuk Municipality, Chonburi 
province. The study uses the application of geography information system (GIS) for spatial data 
management and data collected from relevant authorities. Also, it uses survey data and data 
obtained from questionnaire on land use in the area. The data was presented in maps, tables 
and percentages. 
 The results showed the land use in Saensuk Municipality in 2011 divided into 5 
categories. These are Urban and Built-up land, Miscellaneous land, Natural water body, 
Agricultural land and Forest land. The most of area Urban and Built-up the area is 88.9 percent of 
area (20.268 Square Kilometers).The area is mostly a mix of land use for residential, commercial 
and services which distributed along tourist attraction areas, education institutes and 
transportation routes. Especially along the main transportation routes the use of land is highly 
dense and clustered around intersections. This finding is related with most problems of land use 
for Urban and Built-up land, especially of commercial and residential activity along the main 
transportation routes which causes traffic, noise, unsightly appearance of area and conducts 
against laws.  
 The approach to development of the municipal area, the city planning which distribution 
of main and secondary transportation routes, the designation of urban growth areas and the 
zoning of suitable land use with communities and environment, should require local residents to 
take part with integration with the municipality. 
 
Keyword (s) : Geographic Information System (GIS), Land Used 

 
บทน า 
 เทศบาลเมืองแสนสุข อยูภ่ายใต้เขตการปกครองของอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งทะเล
ด้านทิศตะวันออกของประเทศไทย ได้รับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากการพัฒนา
ระดับจังหวัด ก่อให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการทางสังคม อันเป็นปัจจัยหลักที่
ท าให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนในด้านต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก อาทิ โรงแรม ที่อยู่อาศัย ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และ
อาคารพาณิชย์ เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และแหล่งงานจ านวนมาก ท าให้มีการอพยพแรงงาน
และประชากรจากภาคอื่น ๆ ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความต้องการใช้
ประโยชน์ที่ดินในการประกอบกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อปริมาณหรือจ านวนพื้นที่ที่มีอยู่จ ากัด กอปรกับมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิ น
อย่างรวดเร็ว ซึ่งบางกิจกรรมน าไปสู่ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่ 
ถึงแม้ว่าปัจจุบันการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขอยู่ภายใต้การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินของผัง
เมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ.2553 แต่ก็ยังไม่สามารถด าเนินการตามมาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวได้ 
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ซึ่งในทางปฏิบัติการจัดการเชิงพื้นที่นั้นจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลเชิงพื้นที่ทางกายภาพที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบัน ดังนั้นจึงได้ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศึกษาการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัด
ชลบุรี เพื่อจัดการ ประมวลผล วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
น าเสนอข้อมูลในรูปของแผนที่ เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบส าคัญในการศึกษาข้อเท็จจริงและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบน
พื้นที่ อันจะเป็นประโยชน์ในด้านการวางแผนพัฒนาและการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมกับชุมชนและสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ.2553 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 2.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข 
 3.เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข  
 

วิธีการวิจัย 
 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศึกษาการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ตาม
ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการศึกษาเชิงเอกสาร การศึกษาเชิงประยุกต์ และการศึกษาเชิงส ารวจ ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการ
ด าเนินการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1.รวบรวมข้อมูลข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.จัดกระท ากับข้อมูล 

2.1 จัดการข้อมูลให้มีระบบพิกัดภูมิศาสตร์และมีมาตรฐานเดียวกัน 
2.2 ส ารวจตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ.2554 ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี  
2.3 น าเข้าและจัดท าช้ันข้อมูลเชิงพื้นที่เพ่ือใช้ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
2.4 ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่  
2.5 เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในภูมิประเทศ  
2.6 วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.2554 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ใช้บังคับผังเมืองรวม

เมืองชลบุรี พ.ศ.2553 และสภาพปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1.ผลจากการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ.2554 ในเขตเทศบาล
เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี พบว่า เทศบาลเมืองแสนสุขมีพื้นที่ประมาณ 20.268 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
12,668 ไร่ มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จ านวน 5 ประเภท ตามล าดับดังนี้  

ล าดับ 1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีพื้นท่ีประมาณ 18.015 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,259 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 88.9 ของพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง หมู่บ้าน สถานท่ีราชการและสถาบนั
ต่าง ๆ ตัวเมืองและย่านการค้า เส้นทางคมนาคมสายหลัก โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โรงงาน
อุตสาหกรรม สุสาน และเส้นทางรถไฟ  
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ล าดับ 2 พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีพื้นที่ประมาณ 1.178 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 736 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
5.8 ของพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย พ้ืนท่ีลุ่ม และไม้ละเมาะ  

ล าดับ 3 พื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นท่ีประมาณ 0.411 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 257 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
2.0 ของพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย นาร้าง ไม้ผลผสม สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าร้าง และสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าผสม  

ล าดับ 4 แหล่งน้ าธรรมชาติ มีพื้นที่ประมาณ 0.430 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 269 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 2.1 ของพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย เป็นพ้ืนท่ีทะเลทีต่ิดต่อกับพ้ืนท่ีชายหาด และ แม่น้ าล าคลอง  

ล าดับ 5 พื้นที่ปุาไม้ มีพื้นที่ประมาณ 0.234 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 146 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.2 
ของพื้นที่ศึกษา หรือเรียกว่า เขาสามมุข มีสภาพเป็นปุาผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู ลักษณะทางกายภาพเป็นเขาโดดขนาด
เล็กการวางตัวตามแนวตะวันตก-ตะวันออก  

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงภาพแผนที่การใช้ประโยชน์ท่ีดิน เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบรุี 
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2.จากการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศึกษาและเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ใช้บังคับผัง
เมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ.2553 กับการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.2554 ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 
พบว่า เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ.2553 ตามประกาศกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 127 ด าเนินการและจัดวางผังโดยกรมการผังเมืองกระทรวงมหาดไทย บังคับใช้เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.
2553 ด าเนินการและจัดวางผังโดยกรมการผังเมืองกระทรวงมหาดไทย ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้ 9 ประเภท 
ตามล าดับดังนี้  

ล าดับที่ 1 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีพื้นที่ประมาณ 9.974 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
6,234 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.2 ของพื้นที่ศึกษา มีลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ.2554 ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด
หลักเกณฑ์ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ.2553 มากท่ีสุด โดยเฉพาะตามแนวเส้นทางคมนาคมสายหลัก มีลักษณะการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินแบบผสมปะปนกันไม่สามารถแยกได้ชัดเจน  

ล าดับที่ 2 ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีพื้นที่ประมาณ 4.610 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 2,882 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.7 ของพื้นที่ศึกษา มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.2554 
แบบผสมปะปนกันไม่สามารถแยกได้ชัดเจน โดยเฉพาะหนาแน่นเป็นแนวยาวไปตามเส้นทางคมนาคมสายหลักและ
กระจุกตัวหนาแน่นอยู่บริเวณสี่แยกถนน ส่วนในพื้นที่ด้านในเส้นทางคมนาคมสายหลักยังไม่มีลักษณะการใช้พื้นที่
ตามข้อก าหนดหลักเกณฑ์ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ.2553 มากนัก  

ล าดับที่ 3 ท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา มีพื้นท่ีประมาณ 1.313 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 821 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 6.5 ของพื้นที่ศึกษา มีลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ.2554 สอดคล้องกับข้อก าหนดหลักเกณฑ์
ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ.2553 เนื่องจากท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษาก าหนดตามที่ตั้งเดิมในพื้นที่ 

 ล าดับที่ 4 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีพื้นที่ประมาณ 1.300 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
812 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.4 ของพื้นที่ศึกษา มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.2554 ไม่สอดคล้องข้อก าหนด
หลักเกณฑ์ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ.2553  

ล าดับที่ 5 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีพื้นที่ประมาณ 0.891 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
557 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.4 ของพื้นที่ศึกษา มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.2554 ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด
หลักเกณฑ์ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ.2553 โดยเฉพาะตามแนวเส้นทางคมนาคมมีสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ลักษณะแบบผสมปะปนกันไม่เป็นระเบียบ ไม่สามารถแบ่งแยกได้อย่างเด็ดขาด  

ล าดับที่ 6 ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่ประมาณ 0.772 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 482 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.8 ของพื้นที่ศึกษา มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.
2554 เป็นไปตามข้อก าหนดหลักเกณฑ์ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ.2553  

ล าดับที่ 7 ท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา มีพื้นท่ีประมาณ 0.324 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 203 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 1.6 ของพื้นที่ศึกษา มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.2554 สอดคล้องกับข้อก าหนดหลักเกณฑ์ผัง
เมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ.2553 เนื่องจากท่ีดินประเภทสถาบันศาสนาก าหนดตามที่ตั้งเดิมในพ้ืนท่ี 

ล าดับที่ 8 ท่ีดินประเภทสถาบันการบริการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มีพื้นที่ประมาณ 0.193 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 121 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.95 ของพื้นที่ศึกษา มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.
2554 สอดคล้องกับข้อก าหนดหลักเกณฑ์ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ.2553 เนื่องจากก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามที่ตั้งเดิมและมีอาณาเขตที่ชัดเจน  
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ล าดับที่ 9 ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาสิ่งแวดล้อมและการประมง มีพื้นที่ประมาณ 
0.054 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของพื้นที่ศึกษา มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 
พ.ศ.2554 ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อก าหนดหลักเกณฑ์ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ.2553 เนื่องจากมีการใช้ที่ดินเพื่อการ
อยู่อาศัยและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจที่รุกล้ าเข้าไปในพ้ืนท่ีทะเล  

 

 
 
ภาพที่ประกอบท่ี 2 แสดงภาพแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.2554 ซ้อนทับบนแผนผังก าหนดการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ.2553 
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3.ผลการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 100 ครัวเรือน ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี  

3.1 ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินที่ก่อให้เกิดปัญหา พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 96 พบปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทประเภทพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูก

สร้าง โดยเฉพาะกิจกรรมเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยบริเวณสองข้างเส้นทางคมนาคมสายหลัก เช่น อาคารสูง ตึกแถว 
หอพัก ห้องแถว อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด โดยเฉพาะบริเวณสองข้างของเส้นทางคมนาคมสายหลัก 

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 61 พบปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย เช่น บ้านแฝด บ้าน
แถว และอาคารชุด โดยเฉพาะบริเวณสองข้างของเส้นทางคมนาคม 

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 44 พบปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทสถานบริการ โดยเฉพาะบริเวณ
สองข้างของเส้นทางคมนาคมสายหลัก  

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 4 พบปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ 
โรงงานแปูงมันตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชนหาดวอนนภาส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมและคุณภาพชีวิต 

3.2 ประเภทของปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100 พบปัญหาการจราจร ที่เกิดจากการรุกล้ าพื้นที่สาธารณะจากการจอดรถบน

เส้นทางการจราจรเพื่อใช้บริการด้านการค้าและการบริการ โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางคมนาคมขนส่งสายหลัก  
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 85 พบปัญหาเสียงรบกวน ที่เกิดจากรถมอเตอร์ไซด์และรถยนต์บนเส้นทางคมนาคม 

และเสียงดนตรีที่เกิดจากสถานบริการบริเวณสองข้างของเส้นทางคมนาคมสายหลัก 
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 82 พบปัญหาทัศนียภาพ ที่เกิดจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทพื้นที่ชุมชน

และสิ่งปลูกสร้างไม่เป็นระเบียบ เช่น ร้านค้าทั่วไปที่น าของมาวางในที่สาธารณะหรือทางเท้า ต้นไม้ที่ไม่ได้รับการ
ดูแลปล่อยให้รกรุงรัง และทัศนียภาพสกปรกจากขยะมูลฝอยและสิ่งของที่ไม่ใช้จากผู้อยู่อาศัยในชุมชนหรือ
นักท่องเทีย่วน าไปทิ้งในที่สาธารณะหรือพ้ืนท่ีรกร้าง 

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57 พบปัญหาการกระท าที่ผิดกฎหมาย เช่น การมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นเพื่อแข่งรถ
มอเตอร์ไซด์หรือรถยนต์บนเส้นทางคมนาคมสายหลัก ในช่วงเวลากลางคืนบริเวณถนนข้าวหลาม และปัญหา
อาชญากรรม เช่น การทะเลาะวิวาทหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาสุราจากลูกค้าสถานบริการที่มีอาหาร สุรา หรือ
เครื่องดื่มจ าหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความไม่สงบ
และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยในชุมชน 

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10 พบปัญหากลิ่นรบกวน ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมท าแปูงมัน บริเวณชุมชน
หาดวอนนภา และกลิ่นรบกวนท่ีเกิดจากการจราจรบนเส้นทางคมนาคมโดยเฉพาะบริเวณตัวเมืองและย่านการค้า 

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10 พบปัญหาฝุุนละออง ท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมท าแปูงมัน และมีฝุุนละอองที่
เกิดจากการจราจรบนเส้นทางคมนาคม 

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 7 พบปัญหาน้ าท่วมขังหลังฝนตก บริเวณพื้นท่ีชุมชนมณีแก้ว 
3.3 ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 74 เห็นว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความ

เหมาะสม โดยภาพรวมมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศยั สภาพแวดล้อมดี ปัญหาที่พบในบางพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่
ส่งผลกระทบกับพ้ืนท่ีอื่น และเกิดในบางช่วงเวลาเท่านั้น หากได้รับการดูแลและจัดการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก็
สามารถแก้ไขและปูองกันได้ 
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กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 26 เห็นว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ยังไม่
เหมาะสมควรปรับปรุง ในเรื่องของกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถานบริการในพื้นที่ชุมชน และการจัด
ระเบียบการจราจร การบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยในพ้ืนท่ียังไม่ดี  

3.4 การมีส่วนร่วมในการดูแลหรือควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการดูแลหรือควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยวิธีการร้องเรียนไปยัง

เทศบาลเมืองแสนสุข และหารือร่วมกันกับผู้น าชุมชนเพื่อหาข้อแก้ไขในข้ันต้น  
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20 ไม่มีส่วนร่วมในการดูแลหรือควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
3.5 การบังคับใช้ประโยชน์ท่ีดินตามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ.2553 
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 61 เห็นด้วยหากมีการการบังคับใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม พ.ศ.2553 เพราะ

ปัจจุบันมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างด้าวและประชากรจากพื้นที่อื่นเข้ามาใช้ประโยชน์
ที่ดินในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งที่เข้ามาพักอาศัย เรียนหนังสือ ท่องเที่ยว และประกอบอาชีพ หากไม่มีมาตรการ
ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกต้องเหมาะสม คาดว่าจะควบคุมไม่ได้และอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับ
ประชาชนในท้องถิ่นได้ โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39 ไม่เห็นด้วยหากมีการการบังคับใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม พ.ศ.2553 
เพราะเป็นการจ ากัดสิทธิส่วนบุคคล โดยเฉพาะเจ้าของที่ดินควรมีสิทธิที่จะลงทุนหรือท าประโยชน์ประเภทใดก็ได้ใน
ที่ดินของตน อีกทั้งในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินประชาชนในพื้นที่มีความพอใจกับสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบัน 
สามารถดูแลและควบคุมความเหมาะสมการใช้ประโยชน์ท่ีดินได้โดยไม่ต้องใช้กฎหมายควบคุม 
สรุปผลการวิจัย 

จากสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรวม กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่มีลักษณะแบบผสม 
กระจายตัวไปตามแนวเส้นทางคมนาคมขนส่ง สถานที่ท่องเที่ยว และสถานศึกษา โดยเฉพาะตามแนวสองข้าง
เส้นทางคมนาคมสายหลักจะหนาแน่นเป็นพิเศษ อีกท้ังมีการกระจุกตัวหนาแน่นอย่างเห็นได้ชัดบริเวณสี่แยกเส้นทาง
คมนาคมสายหลัก กอปรกับจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของ
เมืองสนับสนุนให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนในด้านสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัยและการพาณิชย์  

ส่งผลใหก้ารใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ยังขาดการควบคุมการเจริญเติบโตของเมือง ท า
ให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากการเติบโตของเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปตาม
แรงผลักดันทางด้านเศรษฐกิจท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้การขยายตัวของที่พักอาศัยและศูนย์ธุรกิจการค้ากระจาย
ไปตามแนวเส้นทางคมนาคมสายหลักอย่างไม่มีขอบเขตจ ากัด ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินปะปนกันและเกิดการ
กระจุกตัวอยู่ตามแยกถนนสายหลัก มีการลงทุนด้านการค้าและการบริการหลากหลายประเภทปะปนอยู่ในพื้นที่
เดียวกัน ท าให้เกิดปัญหาต่อประชากรเดิมในท้องถิ่น กอปรกับการเพิ่มขึ้นของประชากรในท้องถิ่นยังไม่สามารถ
ควบคุมได้ จึงเกิดความยากล าบากในการท าความเข้าในหรือช้ีน าให้เห็นถึงความส าคัญของชุมชน กอปรกับการ
ก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคตมิได้ดูลึกลงไปถึงกรรมสิทธ์ิที่ดินของเอกชน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ
หรือสนใจท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางผังเมือง และมีแนวความคิดว่าการบังคับใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม
เป็นการลิดรอนสิทธิของเจ้าของที่ดิน 
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ข้อเสนอแนะ  
ผลการศึกษาครั้งนี้ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเมืองและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองได้

อย่างเป็นระบบ โดยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาเพื่อต่อยอดการเรยีนรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการเมืองในอนาคตได้ ดังนี้  

1. เทศบาลเมืองแสนสุข ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีความ
ถูกต้องทางต าแหน่งสูง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

2. เทศบาลเมืองแสนสุข ควรมีมาตรการในการบริหารจัดการเมืองอย่างเป็นระบบ ก าหนดแนวทาง 
มาตรการควบคุมการเติบโตของเมือง หรือก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพและความเหมาะสมในแต่
ละพื้นท่ีให้ชัดเจน  

3. เทศบาลเมืองแสนสุข ควรมีการพัฒนาการจัดเก็บฐานข้อมูลประชากรแฝงให้ถูกต้องทันสมัยอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนข้อมูลประชาชน
ที่เข้ามาอยู่อาศัย ท างาน และค้าขายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข  

4. เทศบาลเมืองแสนสุข ควรสนับสนุนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน ถึง
ความส าคัญของผังเมืองรวมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทราบ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
วางผังเมือง และการก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินที่ถูกต้องเหมาะสมกับพื้นที่ สามารถพัฒนาพื้นที่ได้ตรงทิศทางและ
รวดเร็วโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวคิดในการพัฒนาพ้ืนท่ีของตน 

5. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันวางผังเมืองตามลักษณะการกระจายตัวของเส้นทาง
คมนาคมสายหลักและสายรองตามล าดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาพ้ืนตามบทบาทของเมืองและการตั้งถิ่นฐาน
ของประชากรในพ้ืนท่ีให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

6. หน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุม ก ากับ ดูแล การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ ควร

ประสานความร่วมมือและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง เพื่อความสงบ เป็นระเบียบ เรียบร้อย และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
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